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Wordt u ook dagelijks geconfronteerd met onderstaande vragen?
 Heeft u ook een hekel aan manueel inputwerk van aangeleverde documenten?
 Wenst u ook de foutmarge bij ingaven tot een minimum te herleiden?
 Wenst u de kosten aan papier, omslagen, postzegels, … drastisch te verminderen?
 Wilt u ook een direct en correct zicht op de voorraadposities van uw artikelen?
 Wilt u zich enkel kunnen focussen op uw core business?
 Wilt u ook dat uw klanten sneller en tijdig betalen?
 Wilt u ook tonnen papier besparen en milieuvriendelijker werken?
 Wenst u ook de communicatie met uw klanten en leveranciers te optimaliseren?
 Wilt u ook investeren in duurzame klantenrelaties?

Digitaal
factureren
scheelt
veel
geld

DocTrails, de oplossing!
DocTrails is een universeel berichtenplatform
dat documenten in verschillende formaten
(EDI, XML, iDOC, UBL,TXT, CSV, PDF, …)
uitwisselt. Het platform zorgt voor een
automatische en gecertificeerde uitwisseling
van berichten tussen verschillende ERPsystemen. Deze systemen moeten enkel
in staat zijn om een gestructureerd bericht
te kunnen exporteren of importeren. Uw
leverancier of klant plaatst een order,
orderbevestiging, paklijst, factuur of een ander
berichttype in zijn ERP- of boekhoudsysteem
en het wordt automatisch bij u afgeleverd.
Het grote voordeel van DocTrails is dat er
slechts één platform nodig is, waar uw
klanten en leveranciers kunnen op aansluiten.
Hiervoor zijn nauwelijks aanpassingen
aan hun ERP- of boekhoudsysteem nodig.
Berichten versturen kan via onze eigen
ontwikkelde DocTrails Connector die
lokaal in uw netwerk geïnstalleerd wordt.
Andere transportwijzen zoals X.400, FTP of
versturen via het webportaal zijn eveneens
mogelijk. Berichten worden ontvangen via
diezelfde connector, X.400, e-mail, fax, FTP of
webservice.
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Functionaliteit/modules
DocTrails bestaat uit heel wat functionaliteit en modules. Hierna volgt een overzicht van
de verschillende modules:
Message flipping: via het portaal kunnen nietgeautomatiseerde bedrijven orders omzetten naar
orderbevestigingen, pakbonnen, facturen, … zodat
deze documenten elektronisch worden ontvangen
in uw ERP-systeem of financiële module.
Hybride afwerking: naast het elektronisch afleveren
van documenten kunnen deze nog steeds per post
worden afgeleverd.
GLN matching: op basis van een aantal criteria
worden berichten voor een initieel onbekende
bestemmeling toch correct afgeleverd.
Self billing: biedt de mogelijkheid aan de
medecontractant om zelf facturen op te maken in
naam van en met goedkeuring van de leverancier.
Labels: deze module biedt de mogelijkheid om
berichten op te delen in verschillende categorieën.
Op die manier kan eenvoudig gefilterd worden.
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Document Mapper: deze interactieve ingebouwde
grafische tool biedt de mogelijkheid om zelf alle
velden van een bronschema aan een doelschema
te koppelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden
van een aantal functies, bijv. omzetten naar ander
datumformaat, uppercase naar lowercase, eigen
code, …
Rapportering: naast de standaard rapporten
kunnen specifieke rapporten gebouwd worden.
Digipoort: geavanceerd en geïntegreerd
mechanisme dat berichten aflevert bij diverse
Nederlandse overheden.
Feedback: verzenders en ontvangers kunnen
communiceren over bepaalde berichten
aan de hand van commentaren (bijv. voor
dispuutafhandeling). Op die manier ontstaat er een
wisselwerking tussen vraag en antwoord.

Voordelen
 Verhoogde efficiëntie en procesoptimalisatie: geen dubbels,
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“Hoewel Zevij al vele jaren gebruik maakt
van EDI verkeer, heeft dit elektronisch
berichtenverkeer sinds 2008 een vlucht
genomen door de ingebruikname van het
Zevij Portaal. Van de 550.000 facturen op
jaarbasis, komt op dit moment 80% per EDI
binnen, wat enerzijds een forse besparing van
8 FTE’s oplevert op de administratieve afdeling
en anderzijds een kwalitatieve verbetering in
de informatievoorziening richting onze leden
betekent. Vooral door de inzet van DocTrails
zijn we in staat vrijwel alle berichttypes en
communicatiekanalen te ondersteunen, wat
de aansluiting van een nieuwe leverancier
of nieuw lid een stuk eenvoudiger maakt.
Naast de facturen zien we ook een toename
in andere digitale documenten, zoals orders,
orderbevestigingen en pakbonnen”, aldus
Niels Haadsma, Manager Financiën & ICT.

geen inputfouten, focus op core business, snellere communicatie,
vlugger bijwerken van voorraadpositie, …
 Reductie van operationele en personeelskosten
 Betere beveiliging (SSL verbinding)
 Hoge ROI: uw investering wordt binnen enkele maanden
terugverdiend.
 E-archivering: zowel ingaande als uitgaande berichten worden
voor u opgeslagen en bewaard.
 Geen aanpassingen noodzakelijk aan uw ERP systeem of
infrastructuur
 Strategisch voordeel: versterking van de band tussen klant en
leverancier
 Wettelijke conformiteit: conform Europese wetgeving
 Ecologie: milieuvriendelijk door minder papierverbruik
 Lage drempel door minimale investering bij het aansluiten
(onboarden) van bedrijven

Een aantal klantreferenties
 ArcelorMittal
 Ferney Group
 Zevij
 Necomij
 Sax Sanitair
 Menouquin
 …

www.dsoft.be | www.doctrails.com | info@dsoft.be
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DocTrails werd een aantal jaren geleden specifiek ontwikkeld voor een inkooporganisatie die de elektronische
communicatie tussen haar leden en leveranciers wilde optimaliseren. Als lid of leverancier kunt u dezelfde
technologie aanwenden voor uw eigen partners. U kunt hierbij gebruik maken van de bestaande mappingen,
het portaal aanpassen aan uw huisstijl en op die manier het EDI verkeer verder gestalte geven. Het uitgangspunt
is een multifunctionele omgeving die vrijwel alle formaten en communicatiekanalen aanbiedt. Daarnaast
profiteert u ook van de ontwikkelingen die D Soft en Zevij hebben uitgevoerd om de functionaliteiten verder uit
te breiden. Het geheel wordt aan een scherpe prijs aanboden.

Wat kunt u vandaag?
 U krijgt een order van Zevij.
 U stuurt een orderbevestiging naar Zevij.

 U stuurt een pakbon naar Zevij.
 U stuurt een factuur naar Zevij.

O
OBV - PB - F

O
OBV - PB - F

U als Leverancier

U als Technische
Groothandel

DOCTRAILS

Wat kunt u morgen met uw eigen DocTrails doen?
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De gemiddelde
groothandel
verdient
€ 40.000 / jaar
aan DocTrails

Naar uw leverancier stuurt u een order. U krijgt
een orderbevestiging, pakbon en factuur van uw
leverancier.

Van uw klanten kunt u orders ontvangen en orderbevestigingen, facturen en pakbonnen opsturen.

Wat kost het?
Wat zijn de voordelen?

Standaard portaal

Voor alle partijen biedt het portaal diverse voordelen.
De voordelen voor de deelnemers zijn:

www.doctrails.net
Het portaal wordt beheerd door D Soft.

 Lagere personeelskosten
 Besparing op papier en porti
 Toegang andere leveranciers
 Koppelingen met andere systemen
 Meerdere berichttypes
 Meerdere berichtformaten (waaronder S@les in

Set-up (eenmalig) 			
Abonnement/maand 		
Prijs per bericht (incl. bijlagen)
Mapping			

de Bouw, EDI, XML, CSV, ...)
 Meerdere communicatiekanalen

€ 1500
€ 300
€ 0,14
€ 350/st

Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een eigen portaal
onder uwbedrijf.doctrails.net. U kunt dan alles zelf beheren,
zoals instellingen, mappings, gebruikers.

